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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 

συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 

των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 

των δικαιωμάτων των 

Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 

προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 

και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Παράδοση από την Οι.Ομ.Κω στον ΣΥΡΚΙ  των Αποτυπώσεων Ακινήτων της Ομογένειας 
Παραδόθηκαν την 15/3/2012 στον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) από το 
μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω Διπλ.Πολ.Μηχ, Πρόδρομο Μπαχτιάρ οι αποτυπώσεις των τεσσάρων Κοινοτικών 
ακινήτων της Ομογένειας: Σχολής Γαλατά, Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής, Κτίριο Φιλόπτωχων Κυριών Πέρα 
και του Οικοτροφείου της Ζαππείου Σχολής, Η εργασία αποτύπωσης πραγματοποιήθηκε με εθελοντική εργασία 
νέων μηχανικών μελών της Επιτροπής Νέων της Οι.Ομ.Κω που μετέβησαν στην Πόλη το προηγούμενο θέρος 
καταγράφοντας τα αναφερόμενα ακίνητα και στην συνέχεια μετά από συστηματική και επίπονη εργασία 
παράχθηκαν τα ψηφιακά αρχεία αποτυπώσεων υπό τον συντονισμό του κ.Πρ. Μπαχτιάρ. Η εργασία αυτή όπως 
αναφέρθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ αποτελεί πολύ χρήσιμο υλικό για την αξιοποίηση των 
αναφερόμενων ακινήτων της Ομογένειας και ήδη για την περίπτωση της Σχολής Γαλατά βοήθησε σημαντικά 
στην επιλογή του ακινήτου για την Έκθεση Μπιενάλε που θα διεξαχθεί σε αυτό.  

Η Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Οι.Ομ.Κω στην Κωνσταντινούπολη - 

 Έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο  

Τετραμελής αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και έγινε δεκτή από την 

Α.Θ.Π, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο την 20 Μαρτίου 2012. Η αντιπροσωπεία αποτελούταν 

από τα μέλη του Δ.Σ.: Ν.Ουζούνογλου, Μ. Μαυρόπουλο, Μ.Τσιτσάκο και Ν.Αναγνωστόπουλο. Επιπλέον 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Διευθυντές όλων των Σχολείων της Ομογένειας, Κοινοτικούς 

παράγοντες και την 21/3/2012 η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συνδέσουμε 

Υποστήριξης Ρωμαϊίκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ). Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. 

Νικόλαο Ματθιουδάκη, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Στις συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό της 

Κωνσταντινούπολης εντός και εκτός αυτής, καθόσον τόσο η Ομογένεια της Πόλης και η εκπατρισμένη 

Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών, αποτελεί ενιαίο σύνολο και η αναζωογόνηση  και αποκατάσταση του 

Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης είναι κοινό ζήτημα όλων ανεξάρτητα σε ποιο γεωγραφικό χώρο διαβιούν 

επί του παρόντος. Θέμα προτεραιότητας για την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω σε όλες τις συναντήσεις υπήρξε 

το θέμα της μέγιστης δυνατής υποστήριξης της Ομογενειακής Ελληνικής Παιδείας της Πόλης. Η Οι.Ομ.Κω με τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα της και πρωτίστως το Δ.Σ. της προβαίνει σε όλες τις δυνατές προτάσεις και 

υποστηρικτικές ενέργειες μετά από λεπτομερή μελέτη όλων των συνιστωσών του θέματος παιδείας 

(Τουρκική και Ελληνική νομοθεσία, συνθήκες που επικρατούν σήμερα και τα πορίσματα της παιδαγωγικής 

επιστήμης) για αναβάθμιση της Ομογενειακής παιδείας που αποτελεί τον κύριο παράγοντα που θα 

εξασφαλίσει την αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης στην κοιτίδα της. Στις 3/4/2012 πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση αλληλοενημέρωσης με τα  μέλη Σχολικά σωματεία της Οι.Ομ.Κω για αλληλοενημέρωση στα θέματα 

Ομογενειακής παιδείας.   



 

Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας στην παρέμβαση της 

Οι.Ομ.Κω για την καταστροφή των Βυζαντινών μνημείων στην περιοχή του Ιπποδρόμου 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχοντας ενημερωθεί από τον Τουρκικό τύπο αλλά και από την ανακοίνωση 

διαμαρτυρίας ακαδημαϊκών της Τουρκίας για την καταστροφή τοίχων παλατιού της μεσο-Βυζαντινής 

περιόδου στην περιοχή του Ιπποδρόμου έστειλε επιστολή (28/2/2012) προς τον Υπουργό Πολιτισμού 

κ.Ερτουγρούλ Γκιουναϊ όπως είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο ενημερωτικό μας δελτίο. Το 

αναφερόμενο Υπουργείο απάντησε με δισέλιδη επιστολή στις 13/3/2012 στην οποία αναφέρεται ότι με 

την ισχύουσα νομοθεσία στην Τουρκία καταβάλλεται μέγιστη προσπάθεια για την διαφύλαξη όλων των 

μνημείων της ιστορίας και στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές του Υπουργείου επενέβησαν άμεσα 

μετά από καταγγελία ότι σε ανεγειρόμενη οικοδομή υπήρξε καταστροφή μέρους των τοίχων του 

παλατιού της Ανατολικής Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας. Δηλώνεται στην επιστολή ότι θα γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης καθώς επίσης και ασκήθηκε δίωξη εναντίων των υπαιτίων.  

 Παραδόθηκε στην Εφορία της Σχολής Γαλατά ο τίτλος 
ιδιοκτησίας 

Στις 21 Μαρτίου 2012 η Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Σχο-

λής Γαλατά κ. Μαρία Κομοροσάνου παρόντος και του 

κ.Λ.Βίγκα, Προέδρου του ΣΥΡΚΙ και εκπροσώπου των Μειονο-

τικών Ευαγών Ιδρυμάτων στο Γεν. Συμβούλιο Βακουφίων της 

Τουρκίας, παρέλαβε τους επίσημους τίτλους της ιστορικής αυτής 

Σχολής που έχει προσφέρει πολλές υπηρεσίες στο Γένος. Είναι 

γνωστό ότι η Σχολή υπήρξε στόχος της περιβόητης οικογένειας 

του σφετεριστή Ευθύμ Καραχισαρίδη που κατέχει ακόμα παρά-

νομα τους 3 Ελληνορθόδοξους Ιερούς Ναούς της περιοχής του 

Γαλατά και ελπίδα όλων μας είναι ότι σύντομα θα παραδοθούν 

και οι Ναοί αυτοί μαζί με τα ακίνητα τους στο Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο που αποτελεί τον νόμιμο ιδιοκτήτη του.  

Ημερίδα στην επέτειο της Άλωσης 

Το Δ.Σ στα πλαίσια των φετινών επετειακών εκδη-

λώσεων  αποφάσισε την οργάνωση ημερίδας την 

29 Μαΐου 2012 με θέμα : «Οι Φαναριώτες και η 

Συμβολή τους στην Διάσωση του Γένους» και η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέ-

ντρο Κωνσταντινουπολιτών. Το καθιερωμένο μνη-

μόσυνο για τους πεσόντες και τον Αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο θα γίνει την Κυριακή 

27/5/2012. Το Πρόγραμμα των επετειακών εκδη-

λώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.  

Αποστολή των δοκιμίων βιβλίων Μαθηματικών 

και Εκτύπωση βιβλίων Δημοτικού  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω μετά από εντατικές προσπάθει-

ες και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς περάτω-

σε την προετοιμασία σε τυπωμένη μορφή  των τεσ-

σάρων βιβλίων του μαθήματος μαθηματικών (Στ’ 

Δημοτικού και Α-Β-Γ’ Γυμνασίου) και τα ποία απστέ-

λονται στις Τουρκικές αρχές στα πλαίσια του Ελληνο-

τουρκικού Πρωτοκόλλου (1952) για να εγκριθούν 

προς χρήση στα Ομογενειακά Σχολεία της Πόλης. Επί-

σης το Δ.Σ., Οι.Ομ.Κω μερίμνησε για την λήψη απόφα-

σης από το Υπ. Παιδείας για την εκτύπωση των εγκε-

κριμένων βιβλίων (10) Δημοτικής εκπαίδευσης, τα 

οποία εστάλησαν πέρσι για πρώτη φορά στην Κων-

σταντινούπολη,  σε επαρκή αριθμό για την κάλυψη 

των αναγκών στα επόμενα χρόνια.   

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 



Κοινό Δελτίο Τύπου 
ΣΥΡΚΙ και ΟΙΟΜΚΩ 

(22/3/2012) 
 

   Αντιπροσωπεία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) παραβρέθηκε  στην 

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) της 

21/3/2012 που πραγματοποιήθηκε στα κοινοτικά γραφεία της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου. Κατά την συ-

νεδρίαση υπήρξε λεπτομερής αλληλοενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Πολίτικη Ομο-

γένεια στο σύνολο εντός και εκτός της Πόλης. Ειδικότερα  εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα:  

Η  υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας με έμφαση την προσχολική και αστική εκπαίδευση και προ-

γραμματισμό ενεργειών για τον σκοπό αυτό.  

Η συνέχιση των προσπαθειών αξιοποίησης υπέρ της Ομογένειας των Σχολικών Ακινήτων που δεν λει-

τουργών. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχιστεί η αποτύπωση και οι υποστηρικτικές ενέργειες για την συ-

ντήρηση των Κοινοτικών ακινήτων.  

Η  πολύπλευρη υποστήριξη της Παιδούπολης της ν. Πρώτης την επόμενη περίοδο και η οργάνωση 

θερινού σχολείου από κοινού για τους νέους της Ομογένειας  της Πόλης  και τις χώρες του εξωτερι-

κού.  

Την ανάληψη από κοινού δράσης για την υλοποίηση προγράμματος για την δημογραφική καταγραφή 

Πολιτών που ζουν σε όλες τις χώρες.  

Την συνέχιση της παροχής εθελοντικής εργασίας από νέους για καταγραφή και συντήρηση βιβλιοθη-

κών, αρχείων καθώς επίσης και της παροχής κοινωνικής αρωγής προς τους αναξιοπαθούντες από 

νέους εθελοντές.  

     Οι δύο πλευρές αποφάσισαν συγκεκριμένα μέτρα στα επιμέρους θέματα και τα οποία θα εφαρμόσουν 

στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο ενωτικοί  φορείς των Κωνσταντι-

νουπολιτών.  

Εξελίξεις στο θέμα της εγγραφής μαθητών που δεν διαθέτουν τουρκική υπηκοότητα στα Ομογενειακά Σχολεία 

Στη νέο κανονισμό ιδιωτικών σχολείων που εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 2012 από το Υπουργείο έχει απαληφθεί η απαγόρευση της 

εγγραφής μαθητών που δεν ανήκουν στον καθεστώς των αναγνωρισμένων από της Συνθήκη της Λωζάννης  μη-Μουσουλμανικών 

μειονοτήτων (Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων). Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου του Αυγούστου 2010 σύμφω-

να με την οποία επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών που προέρχονται από οικογένειες ξένων χωρών ως «επισκεπτών μαθητών» φαί-

νεται ότι δίδεται έστω και μια μερική διέξοδος στο θέμα. Όπως είχε αναφερθεί στο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω του μήνα Δε-

κεμβρίου 2011 το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω είχε  θέσει μεταξύ των πρώτων θεμάτων το ζήτημα αυτό στον κ.Ομέρ Ντιντζέρ Υπουργό Παι-

δείας της Τουρκίας και ο οποίος είχε απαντήσει ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω θα παρακαλουθή-

σει το θέμα από κοντά ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή της εγγραφής των μαθητών που δεν διαθέτουν τουρκική υπη-

κοότητα και προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημιουργία Πρόσθετης βαθμίδας στην νομική Αλυσίδα προσφυγών για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που (ΕΔΔΑ)  στην Τουρκία :  

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες επίκειται η καθιέρωση μια πρόσθετης διαδικασίας σε μορφή «κόσκινου» για τις προσφυ-

γές κατά της Τουρκίας ενώπιον του ΕΔΔΑ. Ως αιτία προβάλλεται ότι η Τουρκία ότι είναι σε πρώτη σειρά σε αριθμό προσφυγών από 

όλες τις χώρες (5000) του Συμβουλίου της Ευρώπης με δεύτερη της Ρωσία. Η Τουρκική Κυβέρνηση προτείνει και σύμφωνα με τα 

δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου φαίνεται ότι η πρόταση αυτή γίνεται με θετικό πνεύμα από το ΕΔΔΑ να δημιουργηθεί μια «Ειδική 

Επιτροπή» στην οποία υποχρεωτικά θα προσφεύγουν οι αιτούντες πριν προσφύγουν τελικά στο ΕΔΔΑ. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει 

συζητήσει το θέμα και διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη λύση δεν συνάδει με τις αρχές του Δικαίου που θέλει να καθιερώσει η Ευρω-

παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την σύμβαση της Ρώμης καθόσον αντί να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  για 

αποκατάσταση των αδικουμένων από το Κράτος της Τουρκίας επιχειρείται μια τεχνική διαδικασία μείωσης των προσφυγών χωρίς να 

εξετάζονται τα αίτια που οδηγούν στον υπερβολικό αυτό αριθμό προσφυγών. Το Δ.Σ. Της Οι.Ομ.Κω σύντομα θα εκδώσει ανακοίνωση 

επί του θέματος για να εκφράσει τον προβληματισμό του επί του θέματος αυτού.   


